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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 6358 

 Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει ότι την 18η του μηνός 
Φεβρουαρίου. του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων και Ενέρ−
γειας του Δήμου Λαμίας, οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 
− 20424, στη Λαμία, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρα−
σία με το σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτι−
ώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, 
2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, 
Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α., όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. Α.Α. του έργου είναι: 180276 και πρό−
κειται για το υποέργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟ−
ΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΤΗΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ−
γασιών: 

Περίπτωση α): κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
με προϋπολογισμό 485.657,81 €, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. 
και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ή
Περίπτωση β): κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

με προϋπολογισμό 116.634,14 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) και κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προ−
ϋπολογισμό 369.023,67 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και ΟΕ 
και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης …47/2011………
από την Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων 
και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, ανέρχεται στο ποσό 
των 485.657,81 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 600.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παρα−
λαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή−
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμίας, Κραβ−
βαρίτου 3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, FAX 22310 22465) κατά 
τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 13/02/2014, με 
την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Ερυθρού Σταυρού 
και Φλέμινγκ) ποσού τριάντα (30) ευρώ.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή−
σεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ο πίνακας συντάσσεται βάσει της εγκυκλίου 10/2000 για 
έργα εξωτερικών δικτύων ύδρευσης – άρδευσης (δίκτυα 
υπό πίεση)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ 

και 
Αναθεώρηση

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΙ 
(χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση) Γίνονται δεκτές οι παρακάτω Κατηγορίες και 

τάξεις:Κοινό 
Αντικείμενο

Αποκλειστικά 
Η/Μ

Αποκλειστικά 
ΥΔΡ

485.657,81 € 369.023,67 € 116.634,14 € −

Η/Μ (485.657,81 €)

1η ή 2η
3η εντός Νομού

Ή

Η/Μ 
(116.634,14 €)

ΚΑΙ

Υδραυλικά 
(369.023,67€)

Α2 ή 1η
2η εντός Νομού 

ή 
Κοινοπραξία 2Α1 

αναβάθμιση 
πτυχίου

1η ή 2η
3η εντός Νομού 

ή 
Κοινοπραξία 2Α2 

αναβάθμιση 
πτυχίου

Περίπτωση α) 
Γενικά: στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ−

ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Ειδικά: Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 

έδρα το Νομό Φθιώτιδας καθώς και όσες τον έχουν δη−
λώσει δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του M.E.EΠ. 
και αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής, γίνονται 
δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο M.E.EΠ. στην 3η 
Τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 41 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01, πέραν των προαναφερόμενων τάξεων.

Ή 
Περίπτωση β) 
Γενικά: στην Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ−

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Ειδικά: Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
έδρα το Νομό Φθιώτιδας καθώς και όσες τον έχουν δη−
λώσει δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του M.E.EΠ. 
και αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής, γίνονται 
δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο M.E.EΠ. 2ης τάξης 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καθώς 
και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, σύμφωνα 
με την παράγραφο 41 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, πέραν 
των προαναφερόμενων τάξεων.

1. β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ−
νες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.

1. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο−
σοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό 

1 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μη−
τρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων 
τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)2 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο−
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

3. Για την περίπτωση β) που προαναφέρθηκε, μπορούν 
να συμμετέχουν επίσης: Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι−
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή στην τάξη 
2Α2 για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋπο−
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας)3.

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επι−
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλ. 9.714,00 ευρώ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Λαμίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
(210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημέρες (180) ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκο−
μίσουν όλα τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο 
φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 210 (διακόσιες 
δέκα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘’Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013’’ με ποσοστό συγχρη−
ματοδότησης 50% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 50% από Εθνική 
Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008.

2 Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 
της Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοι−
νοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.

3 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του 
έργου δικαιολογείται.
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Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδι−
αφερόμενοι από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων – Δόμησης – Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λα−
μιέων, Κραββαρίτου 3 (τηλ. 22310 20424, FAX 22310 22465) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Λαμία, 22 Ιανουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 
F

(2)
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμ. 478 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Ρόδου διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ−
γου: «Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή 
Λογαριασμών Κατανάλωσης Νερού», ενδεικτικού προϋπολο−
γισμού 315.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή ανά λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατε−
θούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που 
θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ. Εθνικής 
Οδού Ρόδου Λίνδου την 14η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πα−
ρασκευή και ώρα από 10 π.μ έως 10.30π.μ. Επίσης δύναται 
να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και 
της προηγουμένης του διαγωνισμού, εργάσιμης ημέρας 
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομι−
στεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία για το σύνο−
λο ορίζεται σε δύο επί τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 6.300,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με 
τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κ.α, από την 
Υπηρεσία Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ (Παναγιώτης Γιώτας, Τσα−
μπίκα Ζούρδη), προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου − Λίνδου, 
85100 Ρόδος (τηλέφ. 22410−45318 και φαξ 22410−45329).

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης, η διακήρυξη, η μελέτη 
της προμήθειας καθώς και το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ 
(www.deyar.gr), από όπου μπορούν και να τα παραλαμβά−
νουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα−
ναλήψεων της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκειται 
και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 Ρόδος, 21 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

F
(3)

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αριθ. διακ. 1247/10809/21−1−2014 

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας−Στ. Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Στ.Ε) διενεργεί δημόσιο, ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό 

με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 2 αρ. 2 
Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
(αγορά) ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών των 
Δασικών Υπηρεσιών της με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Αποκεντρωμένη Δι−
οίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.), Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Σωκράτους 111, ΤΚ 
41336, Λάρισα.

2) Σύμβαση προμήθειας. 
3) Είδος διαδικασίας: Δημόσιος, ανοικτός τακτικός Δι−

αγωνισμός 
4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών: οι χώ−

ροι που θα υποδείξουν τα Δασαρχεία Λάρισας, Σκοπέλου, 
Τρικάλων, Καλαμπάκας, Μουζακίου, Λαμίας, Αταλάντης, 
Άμφισσας, και Καρπενησίου.

5) Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει: την αγο−
ρά ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών συνολικής 
προϋπολογισθείσας ποσότητας εκατόν εβδομήντα τριών 
τόνων και διακοσίων πενήντα κιλών (173,250 τόνων) αρί−
στης ποιότητας. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα 
υποβολής προσφοράς για μέρος των ειδών ή και για το 
σύνολο (τμηματική ή ολική προσφορά).

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπο−
γραφή της μέχρι την 31/12/2014 με δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης (31/3/2015).

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν 

το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα 
αυτής (Α΄ − Β΄ − Γ΄− Δ΄) από το Τμήμα Προμηθειών και Δια−
χείρισης Υλικού υπεύθυνος Γεώργιος Κ. Καραγκούνης, τηλ. 
2413−503595, fax: 2413−503674 e−mail: georgios.karagkounis@
apdthest.gov.gr (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακή−
ρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.apdthest.gov.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την 
παραλαβή της Διακήρυξης.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι εβδομήντα 
δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(72.044,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι συμ−
μετέχοντες δικαιούνται να επιλέξουν όσα και όποια είδη 
επιθυμούν από το σύνολο των ειδών.

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του 
Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, της 
Διεύθυνσης Διοίκησης, υπόψη Παρασκευής Γκουβάνη, μέχρι 
την 28η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού ορίζεται η 4η Μαρτίου 2014. 

Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών 

θα γίνει στις 4−3−2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Τμήμα 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, της Διεύθυνσης Οικονο−
μικού, της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας, της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., 
Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα και μπορούν να παρίστανται 
όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν. Η αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημερομηνία που 
θα ορίσει η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά 
και φυσικά πρόσωπα που:

− προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, 
ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμη−
θευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή της προσφοράς. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές. 
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13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν 
τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) 
έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερο−
μηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκό−
μιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου 
με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

15) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, 
πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί 
τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Φ.Α.Σ., είτε τη μορφή 
εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

16) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επι−
τροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες 
που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.  

 Λάρισα, 21 Ιανουαρίου 2014

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
F

(4)
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Αριθμ. 2439 

 Ο Δήμος Γαλατσίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης 
τη χαμηλότερη τιμή για 12μηνη ασφάλιση των πάσης 
φύσεως οχημάτων του Δήμου.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 100.000,00 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη−

μα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 4η του μηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 
έως 12:15. 

Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω 
διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές 
τους στο Δήμο μέχρι την 4−2−2014 και ώρα 12.00, οπότε 
η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προ−
σφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολό−
κληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις ερ−
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Γαλάτσι, 21 Ιανουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ TΣΙΡΟΣ 

F
(5)

   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 

 Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) ανα−
κοινώνει ότι μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής/αποσφράγισης των προσφορών του δι−
αγωνισμού GR − Αθήνα: Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός 
της υπ’ αρ. 15677/26−11−2013 Διακήρυξης για το Υποέργο 
1: «Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρ−
ρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και 
υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων 
της Κεντρικής Διοίκησης» της Πράξης «Εφαρμογή της 

Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην 
Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση» με 
Κωδικό ΟΠΣ: 376421, του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
από τις 27−1−2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στις 12−2−
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 15677/
26−11−2013 Διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚτΠ Α.Ε., 
Χανδρή 3, 183 46 − Μοσχάτο, Τηλ.: 213 − 1300 700, Fax: 213 1300 
801 ή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΑΝΝΗΣ 
F

(6)
   Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αριθμ. 1714 

 Ανακοινώνεται ότι μετά τη προσωρινή διαταγή του Δ΄ 
Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσα−
λονίκης, το Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ. Πα−
πανικολάου, ματαιώνει τη διενέργεια του επαναληπτικού 
διαγωνισμού με ημερομηνία διενέργειας την 29−01−2013, 
(αριθμός διακήρυξης 14/2013), για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 
Περιβάλλοντος Χώρου, σε ανάδοχο, για λογαριασμό των 
ενιαίων και αυτοτελών Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γ.Ν.Θ. 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚOΛΑΟΥ και Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισμού 2.996.000€ συμπεριλαμ−
βανομένου και του Φ.Π.Α. 

 Εξοχή, 22 Ιανουαρίου 2014

Ο Διοικητής
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ 

F
(7)

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
– ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 Από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – 
Φορέας Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δ/νση: Δραγά−
να 68100 Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσεται Δημόσιος 
Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αυτό 
καθορίζεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 08/2014 Διακήρυ−
ξη με αντικείμενο την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY 
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (CPV 33141000−0) ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ–ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2012 συνολικής προ−
ϋπολογισθείσης δαπάνης 80.000,00 € συμπεριλαμβανομέ−
νου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Μαρτίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ στο γραφείο Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν.E − Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. [Δραγάνα, Αλεξ/
πολη].

Λήξη επίδοσης προσφορών 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 
14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Π.Γ.Ν.Ε. – Φορέας 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το πλήρες κεί−
μενο της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Ε. − 
ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ καθώς και 
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Νοσοκομείου.
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 
2551−0−76423. 

 Ο Διοικητής

Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(8)
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Μετάθεση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την 
υπ’ αριθμ.  Διοικ./Φ.932/2/33604/11.12.2013 προκήρυξη, Ανοι−
κτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡ−
ΜΗΣ−ΚΕΠ−ΕΚΕ»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕ−

ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Πληροφορί−

ες: Αλέξανδρος Γαλάρης Τηλέφωνο: 213−1313351 E−mail: 
a.galaris@ydmed.gov.gr

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 24 μήνες από την Υπογραφή 
της Σύμβασης

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 210.000,00 ευρώ συ−
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 
2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16−03−07).

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Αριθμός Αναφοράς: CPV 

64200000−8)
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το έργο αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 

για το σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ−ΕΚΕ».
7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩ−

ΝΙΣΜΟΥ
Η απόφαση της Προκήρυξης και το αναλυτικό τεύχος 

προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ανα−
θέτουσας Αρχής www.ydmed.gov.gr, στο http://et.diavgeia.
gov.gr/f/min−reform−egov και στο www.eprocurement.gov.gr/.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής προσφορών, με 

νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 17η Φεβρουα−
ρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

β) Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα, Ισόγειο, Τμή−
μα Γραμματείας, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμέ−
νου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή 
τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο 
υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Οι προσφορές μπο−
ρούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση ως συστημένες. Όσες προφορές υποβληθούν 
ταχυδρομικώς θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν 
μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής τους. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή 
στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβά−
νεται υπόψη.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ−
ΦΟΡΩΝ

α) Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρί−
σταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων 
ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

β) Νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζε−
ται η 18η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην 
ανωτέρω διεύθυνση (1ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΙ−

ΟΙΚ/Φ.932/2/33604/11.12.2013, απόφαση προκήρυξης (ΑΔΑ 
περίληψης: ΑΔΑ: ΒΛΓ1Χ−Ρ1Σ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο−
ρούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία 
στο 213−1313390 ή ταχυδρομικώς στην ανωτέρω αναφε−
ρόμενη διεύθυνση ή να απευθυνθούν τηλεφωνικά στον 
αριθμό 213−1313351 για τους γενικούς όρους ή στον αριθμό 
213 1306021 και 213 1306036 για τους ειδικούς όρους της 
προκήρυξης. 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
F

(9)
   ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αριθμ. 181 

 Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 
Εθνική Λυρική Σκηνή, Πανεπιστημίου 39, Aθήνα, 10564, 

Τηλ.: +30 210 3711312, Fax: +30 210 3711279. 
Διεύθυνση διαδικτύου: www.nationalopera.gr 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα 

αρχή: «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και 
εστίασης για το σχολικό έτος 2013 − 2014».

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
63510000−7: Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και 
συναφείς υπηρεσίες

Κατηγορία Υπηρεσιών: 20 (Βοηθητικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτο−
ρείων) του Παραρτήματος ΙΙ Β΄ του Π.Δ. 60/07

Κωδικός MIS πράξεων: 352485 και 352486
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: 
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η πα−

ροχή ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών, που σχετίζο−
νται με τις μετακινήσεις και διαμονές της περιοδεύουσας 
ομάδας και με την εστίαση και διαμονή των συμμετεχό−
ντων στην ημερίδα που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο των 
Πράξεων με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά 
Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση (ΕΠΕΔΒΜ), oι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
από Εθνικούς πόρους.

Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελεί το Υποέργο 4 με 
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2013 − 2014» των 
ανωτέρω πράξεων. Συγκεκριμένα, το προκηρυσσόμενο 
έργο αναλύεται στα εξής πέντε (5) είδη παρεχόμενων 
υπηρεσιών:

1ο είδος «Μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων»: 
Α. Μίσθωση δωματίων μονόκλινων/δίκλινων (4.440 δια−

νυκτερεύσεις) για τη διαμονή των μελών της περιοδεύ−
ουσας ομάδας, των μελών της Ομάδας Έργου και λοιπών 
εμπλεκόμενων στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε 
ξενοδοχεία σε πόλεις της χώρας.

Β. Μίσθωση μονόκλινων δωματίων (150 διανυκτερεύσεις) 
σε ξενοδοχεία της Αθήνας κατά τη διάρκεια της διενέρ−
γειας της ημερίδας.

2ο είδος «Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων»: 
Αγορά τετρακοσίων είκοσι (420) αεροπορικών εισιτηρίων 

εσωτερικού, απλής μετάβασης για τη μεταφορά των με−
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λών της περιοδεύουσας ομάδας, των μελών της Ομάδας 
Έργου και λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής.

3ο είδος «Αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»: 
Αγορά τριακοσίων πέντε (305) ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

εσωτερικού, για τη μεταφορά των μελών της περιοδεύ−
ουσας ομάδας, των μελών της Ομάδας Έργου και λοιπών 
εμπλεκόμενων στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επί−
σης, στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας περιλαμβάνεται 
η αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μεταφορά ενός 
φορτηγού, 19 τόνων, καθώς και τη μεταφορά ενός τουρι−
στικού λεωφορείου, δυναμικότητας 50 θέσεων.

4ο είδος «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου»: 
Α. Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου με οδηγό, δυνα−

μικότητας 50 θέσεων για τη μεταφορά των μελών της 
περιοδεύουσας ομάδας, των μελών της Ομάδας Έργου 
και λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής για 115 ημέρες.

B. Μίσθωση mini bus με οδηγό, δυναμικότητας 12 θέσεων 
για τη μεταφορά των μελών της περιοδεύουσας ομάδας, 
των μελών της Ομάδας Έργου και λοιπών εμπλεκόμενων 
στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για 20 ημέρες.

5ο είδος «Υπηρεσίες εστίασης του συνόλου των συμμε−
τεχόντων κατά τη διάρκεια της μίας ημερίδας»: 

Υπηρεσίες εστίασης (coffee break, lunch break) για το 
σύνολο των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της ημερί−
δας. Οι συμμετέχοντες της ημερίδας εκτιμώνται στους 350.

Συνολική ποσότητα ή έκταση: 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(344.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι μέχρι 

31/12/2014.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω−

νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) πο−
σοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συ−
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται 
προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές 
για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% 
της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κα−
τατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα−
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: 

Οι σχετικές πράξεις συγχρηματοδοτούνται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση" από την Ευρωπαϊκή Ένωση−Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013 και από 
Εθνικούς Πόρους. 

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 014/8 
και τους Κωδικούς πράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ01480131 και 
2011ΣΕ01480130 από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι σχε−
τικές πράξεις.

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα 
τεύχη του διαγωνισμού.

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών 
φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο−

δαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παροχή 
σχετικών υπηρεσιών. 

(β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προσώ−
πων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες στην ένωση 
πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο 
Άρθρο 6 της προκήρυξης. 

Οι ενώσεις αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υπο−
χρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών 

ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων 
του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το 
νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).

Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμη−

θειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθει−

ες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό έχουν υποστεί αντίστοιχες 
με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέ−
τουσα Αρχή ανά περίπτωση.

(δ) Όσες επιχειρήσεις υπόκεινται σε νομικούς περιορι−
σμούς λειτουργίας.

(ε) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό πα−
ράπτωμα.

(στ) Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 της Προκήρυξης. 

(ζ) Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
προσωπική τους κατάσταση ή όσοι δεν έχουν παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές

Στο Φάκελο των Δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα εξής:

1. Ισολογισμούς, αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογι−
σμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων 
(2010−2012), από τους οποίους να προκύπτει ότι ο μέσος 
όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, κατά τις τρεις 
αυτές οικονομικές χρήσεις, είναι τουλάχιστον στο 100% 
του προβλεπόμενου στη διακήρυξη προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν από κοινού 
υποψηφιότητα, τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατά−
στασης του κάθε μέλους θα συνυπολογίζονται αθροιστικά 
προκειμένου να εξεταστεί η πλήρωση του ανωτέρω όρου.

2. Εάν, όμως, η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρη−
ματική δραστηριότητα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, 
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 
νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει όσους ισολογισμούς 
υπάρχουν, καθώς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρη−
μένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2012. 
Το ισοζύγιο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάστα−
ση στην οποία εμφανίζεται ο Συνολικό Κύκλος Εργασιών 
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για το 2012 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου 
αποτελείται αυτός.

3. Εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, 
υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύ−
κλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη.

4. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζο−
νται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Για την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας και επάρκει−
άς τους, οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού 
να καταθέσουν στο Φάκελο των Δικαιολογητικών, τα εξής:

1. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατά την προη−
γούμενη του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού πεντα−
ετία τουλάχιστον 1 Έργο παροχής υπηρεσιών συναφούς 
αντικειμένου, συμβατικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), μη συμπερι−
λαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης, τουλάχιστον 
ένα από τα μέλη να καλύπτουν την παρούσα απαίτηση.

Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά 
τους στον ίδιο υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συμπλη−
ρωμένο τον Πίνακα Έργων του τεύχους προκήρυξης που 
περιλαμβάνει βασικά στοιχεία των κυριοτέρων, συναφούς 
αντικειμένου Έργων παροχής υπηρεσιών, τα οποία έχουν 
ολοκληρώσει την προηγούμενη πενταετία. 

Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημο−
σίου τομέα, η παροχή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά 
τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα 
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η 
έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη και, εάν τούτο δεν είναι 
δυνατό, του υποψηφίου.

2. Άδεια γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή άλλο ισο−
δύναμο τίτλο

3. Τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. 
ή άλλο ισοδύναμο

Είδος διαδικασίας: 
Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός 
Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος 

απόκτησης: 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθενται:
A. σε ηλεκτρονική μορφή και δωρεάν από τα γραφεία 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Πανεπιστημίου 39, 3ος όρο−
φος, αρμόδιο πρόσωπο Ευαγγελία Ξανθοπούλου – τηλ. 
2103711312, Fax 2103711279 όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 10:00−15:00

B. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nationalopera.gr. 

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:
24/2/2014 και ώρα 10:00
Χρόνος και τόπος διενέργειας: 24/2/2014 και ώρα 13:00
Τόπος: Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ−

σφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς: 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχο−

ντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Λοιπές πληροφορίες: 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο−

ρούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, Τηλέ−

φωνο: +30 210−3711312 FAX: +30 210−3711279, Υπεύθυνη: Ε. 
Ξανθοπούλου, digitalarchive@nationalopera.gr 

Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή/και απαντή−
σεις σε γραπτές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί εγκαί−
ρως, θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό κόμβο της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής στις προθεσμίες που προβλέπονται από 
τη διακήρυξη. 

 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(10)

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩN

Αριθμ. 1820 

 1) Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπ/σμού 312.420,00€ με το Φ.Π.Α. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσί−
ας Δήμου Ναυπλιέων (οδός Χαρ. Τρικούπη 11 – Τ.Κ. 211 00 
Ναύπλιο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με απόδειξη 
καταβολής 10€ στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μέ−
χρι και τις 06/02/2014 ημέρα Πέμπτη εώς τις 14:00, υπεύθ. 
υπάλληλος Γεωργίου Ιωάννης, τηλ.: 27520−97807 και 27520−
97808 και fax: 27520−97809).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β΄.

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Ναυπλιέων (Πλατεία Τριών Ναυάρχων – Ναύπλιο 
Τ.Κ. 211 00) στις 11/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι: «σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης», του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένες εργολη−
πτικές επιχειρήσεις που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2, 1Η και 
2Η (εντός και εκτός Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 4.990,00 € (τέσσερις χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες.

5) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων. 

6) Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα προτεραιότητας 
08 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗ−
ΤΑΣ ΖΩΗΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Π.Ε.Π. της 
αποκεντρωμένης Δ/σης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ−ΠΕΛΟΠΟΝ−
ΝΗΣΟΥ−ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007−2013, με την με αρ. πρωτ.: 
1792/10−10−2013 απόφασης ένταξης. 

 Ναύπλιο, 20 Ιανουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 

F
(11)

   ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Αριθμ. 438 

 Ο Δήμος Δοξάτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
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11389/93 απόφασης, των νόμων Ν. 3852/2010, Ν. 3463/2006, 
Ν. 2286/1995 της Π1/2570/2007 και του άρθρου 4 της από 
12/12/2012 πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώθηκε 
με τον Ν. 4111/2013, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντι−
κών) ενδεικτικού προϋπολογισμού 450.150,26 € με το Φ.Π.Α., 
για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων. 
Κριτήρια κατακύρωσης:

α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω−
σης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδι−
ορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων 
ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία

β) για τα ελαιολιπαντικά, την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα γίνει, ενώπιον της Επιτροπής, Διαγω−

νισμού στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου (στο Δημοτικό 
κατάστημα Καλαμπακίου) την 25ην του μηνός Φεβρουα−
ρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 
11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).Σε περίπτωση που 
οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία 
λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διε−
νέργειας του διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμη−
θευτές εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, οι οποίοι 
μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 
πακέτα της προμήθειας για την συνολική όμως προκηρυ−
χθείσα ποσότητα κάθε πακέτου.

Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο 
ή έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας 
που αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή 
τους και για ένα έτος.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προ−
σκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στην 
αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με 
ΦΠΑ) του εκάστοτε πακέτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακή−
ρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο 
Δοξάτου, Τ.Κ 66 031, αρμόδιος υπάλληλος Τσεγγελίδης 
Φίλανδρος, τηλ. επικοινωνίας: 25213−52417, fax: 25213−52409, 
καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του Δήμου Δοξάτου: www.doxato.gr.

Η παρούσα προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην 
εφημερίδα της Ε.Ε. την 24.12.2013. 

 Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 
F

(12)
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Αριθ. διακ. 4/13 

 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» επαναπροκηρύσσει Ανοικτό 
Δημόσιο Διαγωνισμό (αποφάσεις Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

24/12.6.2013 (Θ. 26ο ΟΙΚ.) και 31/15−07−2013 (ΘΕΜΑ 2ο) και 
53/23−12−2013 (ΘΕΜΑ 18ο ΟΙΚΟΝ.) με κριτήριο κατακύρωσης 
την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την παροχή Υπηρεσι−
ών Τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχής συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη (CPV 
72000000).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 75.840,00 € συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα του 
Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η 12 – 03− 2014, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11−03−2014, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00.

Σημειώνουμε:
• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα κα−

λύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
• Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών προδιαγρα−

φών. 
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακόσιες 

δέκα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 

με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 4152/2013. 

• Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βα−
ρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή, σύμφωνα με το 
Ν. 3801/2009, άρθρο 46.

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ−
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη – Τε−
τάρτη – Πέμπτη και ώρες 10:00 − 13:00.

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ.
Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2132028509. 

 Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

   ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Στο ΦΕΚ 17/17−1−2014, ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙ−
ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, στην Περίληψη διακήρυξης (αρ. πρωτ. 
848/10−01−2014) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙ−
ΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», διορθώνεται στην ημέρα 
του διαγωνισμού το εσφαλμένο «Τετάρτη», 

στο ορθό: «Πέμπτη». 

 (Από το Δήμο Ορεστιάδας)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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